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Møtedato/sted:  14. januar / Teams 

 
Til: 
Arthur Wøhni kommunaldirektør samfunn Kommunedirektøren 
Bente Rudrud Herdlevær kommunaldirektør org., styring og utvikling Kommunedirektøren 
Brita Holmen spesialrådgiver,beredskapsansvarlig Sikkerhet og beredskap adm 
Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege Kommunalsjef helse og sosial 
Geir B. Aga kommunedirektør Kommunedirektøren 
Grete Syrdal kommunalsjef Helse og Sosial Kommunalsjef helse og sosial 
Lisa Bang kommunikasjonssjef Kommunikasjonsenheten 
Lisbeth Hammer Krog ordfører Politisk sekretariat 
Siw Wikan varaordfører Politisk sekretariat 
Tom Steen enhetssjef HR-enheten 
 
 
Forfall:  
 
Til stede:  
 
Kopi til: 
Bente Skåret spesialrådgiver Politisk sekretariat 
Eirik Lindstrøm kontorsjef Politisk sekretariat 
Ingrid E. Glendrange spesialrådgiver Strategi og budsjett admin 
Tomasz Edsberg kommuneadvokat Kommuneadvokaten 
 
 
 

Referent: Ingrid E. Glendrange Ansvarlig/Frist 

 

1 Godkjenne møteinnkalling 

Møteinnkalling godkjennes. 

 

2 Oppsummering etter regjeringens pressekonferanse 13. januar kl. 19.00 

• Om forenkling av smittesporingsoppfølging: Bærum har allerede innført 

denne praksisen, og blir derfor ingen stor endring for oss. Det er viktig at 

ledig kapasitet på smittesporing brukes til andre oppgaver, og ikke 

nedbemannes i tilfelle det blir behov for oppskalering igjen. 

• Om økt bruk av hurtigtester: 

o Det må vurderes om det skal etableres flere distribusjonssteder 

 



 

 

for hurtigtester, forslag: bibliotekene, kjøpesentre eller skoler 

o Det er behov for å vurdere og tydelig kommunisere kriterier for å 

få hurtigtest gratis. Dagens kriterier: Man er nærkontakt og skal 

teste seg, eller har symptomer og skal teste seg. 

• Det er god kontroll på vaksineringen, fremdrift holdes nå i forhold til 20-

ukersintervallet 

• Statsforvalter bekrefter at vi får videreført ressursene fra Forsvaret 

• Om tiltaksnivå i skoler og barnehager: 

o Lier og Drammen går for grønt nivå på vgs. og gult nivå i 

barnehager og barne- og ungdomsskoler. Kommuneoverlegen 

anbefaler det samme p.t. 

o Utfordring med gult nivå: redusert åpningstid i barnehager. 

Barnehageadministrasjon vil jobbe med å øke åpningstiden selv 

på gult nivå. Det ønskes å finne en tilpasning som ivaretar 

fleksibilitet ved åpningstid og tilbud. Det bes derfor om noen 

dager for å finne en god løsning 

• Om særlig strenge tiltak ut fra smittesituasjonen: Kommuneoverlegen 

vurderer at det per nå ikke er behov for særlig strenge tiltak vurdert ut 

fra smittesituasjonen i kommunen (basert på vurdert kommunens 

tjenesteproduksjon og antall sykehusinnleggelser) 

• Kommuneoverlegen ønsker en kartlegging av årsaker til sykefravær, om 

det er koronasmitte eller ikke. 

• Det er viktig at vi går ut med et tydelig budskap som gir gjeldende nivå i 

barnehager og skole, fremdrift i vaksinasjon og eventuelle justeringer og 

tilpasninger i åpningstider. Kommuneoverlegen utarbeider forslag til 

beslutning som sendes til organisasjonene, barnehage- og 

skoleadministrasjon og politisk. 

3 Eventuelt 

• Tjenesteleder PLO inviteres inn i kriseleden tirsdag 18. januar for å 

gjennomgå kontinuitetsplan. 

 

 
 
 
 
 


